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Wherigo aneb další využití GPS p ijíma e ve výuce 

LADISLAV DVO ÁK 
Katedra fyziky PdF MU v Brn  a ZŠ Brno, Lašt vkova 47 

Abstrakt 

N které GPS p ijíma e, kapesní po íta  i mobilní telefony s GPS ipem je možné 
využít pro hru Wherigo. V p ísp vku je popsáno využití této hry p i výuce a jejich 
tvorba. 

Úvod 

V dnešní dob  se stále ast ji setkáváme s využíváním naviga ních p ístroj . Bývají 
zabudovány v letadle, v lodích i v automobilech. V poslední dob  se objevují 
i v rukou turist . Jedná se p edevším o tzv. outdoorové mapové naviga ní p ístroje, 
které mohou sloužit jako náhrada papírové mapy a kompasu. 
Vedle hlavního úkolu, navigovat, mohou mít n které modely integrovaný i tzv. 
Wherigo player [1]. 

WHERIGO 

Wherigo je hra, jejíž základy položila koncem listopadu 2007 
spole nost Groundspeak Inc. Spo ívá v propojení aktuální polohy GPS 
p ijíma e s naprogramovaným d jem, který byl do GPS p ijíma e p edem nahrán. 
Místo hraní deskové hry u stolu a po íta ové hry u PC se hrá  musí pohybovat 
v reálném prost edí, a  se již jedná o les, louku i m stské ulice. Úsp šné zakon ení 
hry závisí na správném spln ní r zných úkol  a hádanek, které se zobrazí 
v navštívených oblastech. 
Vlastní vytvo enou hru (cartridge) je po registraci možné zp ístupnit na webové 
stránce http://www.wherigo.com.  

Hardware 

Ke zdárnému dokon ení Wherigo je t eba mít k dispozici odpovídají technické 
vybavení s GPS chipem. Možností je n kolik: 

• GPS p ijíma  Garmin s integrovaným Wherigo playerem (Colorado, Oregon); 

• PDA i PPC s naviga ním modulem a programem Wherigo player [1]; 

• mobilní telefon s podporou java, s naviga ním modulem a 
s programem OpenWIG [2]. 

V p ípad , že mobilní telefon již má zabudovaný naviga ní modul jsou další 
náklady nulové, nebo  software je k dispozici zdarma. V p ípad , že mobilní telefon 
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nemá naviga ního modul je obvykle možné modul dokoupit za asi 2 000 K . 
Nejdražší variantou je zakoupení GPS p ijíma e s integrovaným Wherigo playerem. 
Cena se pohybuje mezi 7 000 K  až 14 000 K . 

 
Obr. 1: GPS p ijíma e Garmin Colorado 300 a Garmin Oregon 300 [3] 

Cartridge 

Samotný p ístroj s wherigo playerem však nesta í. Je pot eba do p ístroje dohrát tzv. 
cartridge (nápl ). Nápl  je možné získat po registraci na oficiálních stránkách [1] 
nebo naprogramovat nové vlastními silami. Na oficiálních stránkách je k dispozici 27 
her, které lze hrát kdekoliv a více než 1 000 her hratelných p evážn  v Evrop  a v 
USA. Na území R se nachází více než 70 her a nové postupn  p ibývají.  
Nej ast ji se lze setkat s hrami, které jsou ur eny jako pr vodci po ur ité lokalit , 
n kdy zakon ené schránkou (pokladem), kde se hrá  m že podepsat. Jsou to hry 
nap .: Prazsky hrad (Praha), Delova koule na Spilberku (Brno) nebo Mokrade Ipla 
(Levice, SR). 
N které hry jsou tvo eny na motivy historických událostí: Dva proti Risi – Jozef 
Gabcik #3 (Praha), n které jsou naprogramovány na motivy pohádek i p íb h : 
Arabela ( evnice), O hajnem Robatkovi a jelenu Vetrnikovi (T ebí ), Pes 
Baskervillský (Praha), O trech prasatkach (kdekoliv). Poblíž Prešova se dokonce 
nachází hra na motivy fyzikálních jev : Jednoduche stroje. Zajímavým rozsáhlým 
projektem je také soubor Wherigo pr vodc  „Vyso inou bez mapy – GPS pr vodce 
po zajímavostech kraje“ [4] financovaný fondem Vyso ina. 

Tvorba cartridge 

Pro vytvo ení cartridge pro hru Wherigo je pot eba nejd íve nám t na vytvo ení 
n jaké zajímavé hry, software pro tvorbu cartridge a následn  trochu 
programátorských zkušeností, p edevším s vývojovými diagramy. 

Nám ty na hry 

Asi nejjednodušší je vytvo it pr vodce po ur ité oblasti, která m že být tématicky 
zam ená na ur itý p edm t, nap .: 
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• fyzika – m ení v terénu, 

• p írodopis – procházka v lese, 

• d jepis – sakrální a jiné historické památky ur ité oblasti. 
Výstupem procházky by mohl být nap . vypln ný pracovní list. Využití Wherigo by 
tak m lo vést ke zvýšení zájmu o daný p edm t. 
Složit jší, ale o to zajímav jší, by bylo vytvo ení interaktivní procházky, kde žák 
(hrá ) by byl nucen zjiš ovat ur ité údaje, p i emž teprve po správném zadání údaj  
do GPS p ijíma e by mu bylo umožn no pokra ování ve h e: 

• fyzika – m ení v terénu a zadávání správných výsledk , 

• p írodopis – procházka v lese s poznáváním p írodnin (stromy, horniny), 

• d jepis – ur ení stavebních sloh , zadávání letopo t  apod. 

Software 

Pro vytvo ení cartridge je pot eba speciální program. V dnešní dob  jsou již 
v nabídce dva: 

• URWIGO – WHERIGO PO ESKU – software autora YourSelf [5]; 

• Wherigo Builder (Alpha) – originální software od spole nosti Groundspeak 
Inc [1]. 

Obr. 2: URWIGO – program pro tvorbu WHERIGO cartridge 

Oba dva programy jsou ší eny zdarma. V poslední dob  se p edevším Urwigo 
dostává do pop edí pro jednodušší pochopení tvorby jednotlivých ástí hry 

43



Veletrh nápad  u itel  fyziky 15 

 

a p edevším díky eskému prost edí. Vytvo ení jednoduché krátké hry se za átkem 
a dv ma stanovišti lze naprogramovat asi za 30 min. 

Využití p i výuce 

Ve fyzice, podobn  jako v ostatních p edm tech, lze hru využít p edevším ve fázích 
opakování i propojení teorie s praxí. Záleží na nám tu a nápadu vyu ujícího. Pro 
žáky prvního stupn  bych jako pr vodce doporu oval n jakou pohádkovou i jinou 
fiktivní postavi ku (Joulinka, r zní sk ítci, víly, aj.), kterým d ti budou „pomáhat“, 
na druhém stupni již lze žáky motivovat nap . asovým závodem, kdo hru dokon í 
d íve. 
Výhodou (možná i nevýhodou) je, že ve h e není možné podvád t nap . p esko ením 
ur itého stanovišt . Pro záchranu slabších žák  bych doporu oval vytvo it n jaké 
stanovišt , kde lze informace dohledat a op t se vrátit do hry. 
První zkušební verze výukových her se již s úsp chem poda ilo odzkoušet se studenty 
PdF MU ve studijních oborech U itelství pro 1. stupe  ZŠ a U itelství pro mate ské 
školy (obr. 3).  

  
Obr. 3: Wherigo p i terénní výuce na PdF MU 

Hra Wherigo byla také jednou z aktivit na p ím stském soust ed ní oddílu Karate 
Bystrc. Po ukon ení soust ed ní došlo i na hodnocení jednotlivých aktivit (obr. 4). 
Ohlasy byly p evážn  pozitivní. 

Obr. 4: Hodnocení ú astník  p ím stského soust ed ní oddílu Karate Bystrc 
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Nám ty úkol  ve fyzice 

M ení fyzikálních veli in – 6. ro ník 

Hra, kde na jednotlivých stanovištích bude úkolem zm it ur ité (pro vyu ujícího 
p edem známé) fyzikální veli iny. Je nutné po ítat s ur itou nep esností a tudíž p i 
odpov dích získané hodnoty zaokrouhlovat na jednozna ný výsledek. 

Opakování kinematiky – 7. ro ník 

Na jednotlivých stanovištích se na GPS p ijíma i zobrazí úkoly týkající se 
kinematiky, nap . jak se zna í ur ité veli iny, výpo ty veli in ze zadané úlohy, tení 
veli in z grafu, m ení rychlosti pohybujících se objekt . Hodnoty n kterých veli in 
lze vy íst p ímo z GPS p ijíma e, takže odpov di se mohou vztahovat p ímo k hrá i. 

Elekt ina – 8. ro ník 

Nám tem hry by mohl být nap . pohybující se elektron od elektrárny po spot ebi , 
kde by mohly figurovat úlohy na el. odpor, el. vlastnosti látek, využití transformátoru, 
aj. 

Astronomie – 9. ro ník 

Hra na motivy pr letu Slune ní soustavou, kde na jednotlivých stanovištích mohou 
být úkoly z astronomie: ur ení planet podle vlastností, ur ení souhv zdí, ob žné 
doby, vzdálenosti, apod. (nap . cartridge: Solar system Stroll). 

Nám ty na úkoly v ostatních p edm tech 

Ur ování rostlin – 7. ro ník 

Hra, kde na jednotlivých stanovištích bude úkolem správn  ur it rostliny. Sou ástí 
hry m že být elektronický herbá  s fotografiemi rostlin. 

Cesta t lem – 8. ro ník 

Hra, kde hlavní hrdinkou by byla ervená krvinka, která by pot ebovala radit p i cest  
t lem. Jako jednotlivé zóny by byly jednotlivé orgány. 

Poznej, kdo jsem – 6. - 9. ro ník 

Na jednotlivých stanovištích by se na display zobrazovaly úryvky literárních d l, 
román , básní, i údaj  o spisovatelích a básnících. Obdobn  by mohla být hra 
p ed lána i pro jiné p edm ty. Na PDA, PPC a mobilních telefonech by bylo možné 
hru oživit i hudebními vsuvkami. 
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Záv r 

Domnívám se, že využití GPS p ijíma  s podporou hry WHERIGO se m že stát 
vhodným dopl kem do výuky, který m že zvýšit motivaci žák  a naplnit tak heslo 
„škola hrou“. 
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